POHJAN KIRKONKYLÄN
KYLÄYHDISTYS RY
JÄSENKIRJE 3/2021

Hyvät kyläyhdistyksen jäsenet!
Kesä oli talkoiden aikaa: Gumnäsin
juhlapaikalla maalattiin tanssilavaa ja
sisutettiin uutta ulkovessaa ja
frisbeegolfradalla raivattiin väyliä - kiitos
kaikille ahkerille talkoolaisille, jokainen
käsipari ja tehty talkootyötunti on tärkeä!
Frisbeegolfratahanke etenee hyvällä tahdilla:
syksyn aikana saadaan jo joitain väyliä
valmiiksi, loput valmistuvat ensi keväänä.
Tulemme saamaan kylällemme upean radan,
jonka monimuotoinen maasto ja kauniit
maisemat houkuttelevat varmasti lajin
harrastajia kauempaakin.
Skeittipuistoprojekti hidastui hieman, sillä
kaupunki ei saanut yhtä rahoitusosiotaan
selväksi tälle vuodelle. Projekti kuitenkin
etenee ja kylän nuorten kanssa on pidetty
palaveri ja heidän toiveensa puiston suhteen
on kuultu ja puisto on nyt piirtäjien
suunnittelupöydällä. Luotamme siihen, että
rakennustyöt alkavat ensi keväänä.

Kesällä kyläläiset päättivät yhteistuumin
järjestää Pohjan Kyläkirppis-tapahtuman
joka kuun ensimmäisenä lauantaina
torialueella. Kyläkirppis järjestettiin 3.7.,
10.8. ja 4.9. Kyläyhdistys otti vastuulleen
tapahtuman markkinoinnin ja
tiedottamisen. Katsotaan myöhemmin,
vieläkö lokakuussa halutaan järjestää
Kyläkirppis ja voidaanko olla ulkona vai
hakeudutaanko sisätiloihin.
Kyläyhdistys on jälleen neuvotellut
kaupungin kanssa Gumnäsin juhlapaikan
vuokrasopimuksen jatkosta ja uusittu
sopimus on voimassa 2022-2024.
Juhlapaikka on ollut ahkerassa käytössä
koko kesän, ja siellä on järjestetty niin
kyläyhdistyksen tapahtumia kuin yksityisten
häitä ja syntymäpäiväjuhlia, yksi
festivaalikin. Vaikka kesäkausi alkaa olla
lopuillaan, vielä on tiedossa ainakin
Syysjuhlat. Tässä seuraavaksi syysjuhlista ja
muustakin ajankohtaisesta, tarjolla on vähän
jokaiselle jotain:
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SYYSJUHLA 18.9.
Juhlatoimikunta järjestää meille vielä
viihteellisen syysjuhlan Gumnäsin
juhlapaikalla lauantaina 18.9. klo/kl. 18–23(–
00).
Tarjolla on nauruhermoja hivelevää stand
upia esittäjänä Eeva Vekki. Kikkailuashowssa on tarttuvia rytmejä Kikan
ohjelmistosta vuosien takaa. Loppuillan
musiikkitarjonnasta vastaa trubaduuri
Vaakku.
Anniskeluoikeudet. K-18. Alkoholimyynti
loppuu klo 23.00. Liput 8 €.

LANKAKAHVILA
Lankakahvila joka kuun ensimmäinen
sunnuntai klo 17–19 Pohjan Uncanilla.
Lankakahvilassa jutellaan, juodaan kahvia ja
tehdään käsitöitä. Ota mukaan oma
käsityösi, voit toki tulla myös ilman
käsityötä. Tervetuloa!

Mukavaa syksyä teille kaikille, ja
olkaahan yhteydessä ja kertokaa
ideoistanne ja toiveistanne!
Yhtesytiedot:
puheenjohtaja Marianne Liitelä
p. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

ASKARTELUKERHO
Askartelukerho yli 6-vuotiaille tiistaisin klo
16–17.30 Pohjan Uncanilla. Tervetuloa!
Kerhon vetäjä: Elena

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun?
Maksumuistutukset aiheuttavat valtavasti
lisätyötä ja ylimääräisiä postituskuluja
kyläyhdistykselle.
Valitettavasti meillä ei edelleenkään ole
kyläavustajaa. Ilmoitamme heti, kun
tilanteeseen tulee muutos.
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